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2244  ธธ..คค..  6622  ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ --  นครแฟรงคเ์ฟิรต์ นครแฟรงคเ์ฟิรต์ ((เยอรมนีเยอรมนี))  อังคารอังคาร  

21.00 น. พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิประต ู3 เคานเ์ตอร ์D (9-12) สายการบนิ

ไทย เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกในเรือ่งสมัภาระและการเชค็อนิ 

จากนัน้เชญิรอ ณ หอ้งพักผูโ้ดยสารขาออก 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋ว

เครื่องบนิ, เช่ารถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไว ้

ล่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีที่เกดิเหตุการณ์ อาท ิการยกเลกิเที่ยวบนิ , 

การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ข ึน้เครื่องไม่ทัน), การนัด

หยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมือง ท าใหก้าร

เดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยังจุดหมายตาม

โปรแกรมได ้หัวหนา้ทวัร ์มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคนื
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เงนิคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ 

ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิข ึน้นอกจากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นส ิง่ที่ทางบริษัทฯ มิอาจ

รับผดิชอบได ้

23.45 น. ออกเดนิทางสูน่ครแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี โดยสายการบนิไทย 

เทีย่วบนิที ่ TG920    

 

2255  ธธ..คค. . 6622  แฟรงคเ์ฟิรต์ แฟรงคเ์ฟิรต์ --  เมอืงมารเ์บริก์เมอืงมารเ์บริก์  --  เสน้ทางเดนิแห่งเทพนยิายกรมิม์เสน้ทางเดนิแห่งเทพนยิายกรมิม์  --  

ปราสาทโลเวนเบริก์ปราสาทโลเวนเบริก์  --  เมอืงฮันโนเวอร์เมอืงฮันโนเวอร ์ 

พุธพุธ  

06.15 น. คณะถงึสนามบนิแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพธิีตรวจคนเขา้

เมอืงและสมัภาระแลว้ รถโคช้ปรับอากาศรอรับแลว้ออกเดนิทางสูเ่มืองมาร์

เบริก์ (Marburg) เสน้ทางเดนิแห่งเทพนยิายกรมิม ์(Grimm Path) เป็น

ทีต่ัง้ของปราสาท, บา้นเรอืน และทีเ่ทีย่วแห่งเทพนยิายกรมิม ์ปราสาทมาร์

เบริ์ก (Marburger Schloss) ปราสาทเก่าแก่บนเนินเขาที่สรา้งข ึน้ใน

ศตวรรษที ่11 , โบสถเ์ซนตอ์ลซิาเบ็ธ (St Elizabeth Church) โบสถโ์กธคิ

ในยุคแรกๆ เขตตลาดเก่า (Marketplace) แหล่งบา้นเรือนโบราณกึง่ไม ้

และอาคารสถาปัตยกรรมโกธคิทีค่าดว่าสรา้งขึน้ในปีค.ศ.1524 จากนัน้ น า

ท่านออกเดนิทางสู่เมืองฟรทิซลาร์ (The Town of Fritzlar) หมู่บา้น

โบราณทีเ่ต็มไปดว้ยบา้นแบบกึง่ไมซ้งุ 

(95 ก.ม.) 

 

(65 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

บ่าย น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองแคสเซล (Kassel) ศูนยก์ลางและไฮไลทเ์ด่น

ของเสน้ทางเทพนยิายกรมิม ์เป็นเขตมรดกโลก เป็นที่ตัง้ของพพิธิภัณฑ์

กรมิมแ์ละเป็นเมืองแห่งแรงบันดาลใจของปราสาทและบา้นในเทพนยิาย

และนทิานกรมิหลายเรือ่ง เชน่ สโนวไ์วท ์เจา้หญงินทิรา หนูนอ้ยหมวกแดง 

น าทา่นเขา้ชมปราสาทโลเวนเบริก์ (Löwenburg Castle) ซ ึง่ตัง้อยู่ในท าเล

ทีง่ดงามใน Wilhelmshöhe Berg Park มีรูปลักษณ์ภายนอกของปราสาท

อัศวนิยุคกลาง สรา้งดว้ยสไตลศ์ลิปะบาโรคในยุคเมดวิัล ชมหอ้งคลังอาวุธ 

และโบสถข์องปราสาทโลเวนเบริก์ ปัจจุบันเป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วที่

ไดร้ับความนยิมมากทีส่ดุในเยอรมนีและคสัเซลิ 

(30 ก.ม.) 

 

16.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงฮันโนเวอร ์ (Hanover) เมอืงแห่งยุคเมดอิวิัลอัน

สวยงาม เป็นทีต่ัง้ของพพิธิภณัฑ ์แกลอรี ่ปราสาท คฤหาสน ์และสวนสวยๆ 

หลายแห่ง 

(196 ก.ม.) 
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19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE HOTEL HANNOVER MITTE หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนั 

www.mercure-

hannover-mitte.h-

rez.com 

2266  ธธ..คค. . 6622  ฮันโนเวอร์ฮันโนเวอร์  --  พอสตด์มั พอสตด์มั --  พระราชวังซองซซูสี ์พระราชวังซองซซูสี ์--  เทีย่วกรุงเทีย่วกรุงเบอร์เบอร์ลนิลนิ  --  

ประตูประตูบรันเดนบวรก์บรันเดนบวรก์    

พฤหัสบดีพฤหัสบดี  

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงพอสตด์มั ตัง้อยู่ทางทศิใตข้องเบอรล์นิ เป็นเมอืงที่

จักรพรรดิเ์ฟรดเดอรกิมหาราช ประทบัอยู่เมือ่ครัง้เบอรล์นิและพอสตด์มัยัง

อยู่ภายใตก้ารปกครองของจักรวรรดิป์รัสเซยี  

(255 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าคณะเขา้ชมพระราชวังซองซซูสี ์ พระราชวังแห่งนี้ ไดร้ับการยกย่องว่า

เป็นแวรซ์ายนข์องเยอรมัน โดดเดน่ดว้ยการจดัสวนแบบขัน้บันได ภายใน

เมอืงพอสตด์มั รายลอ้มรอบไปดว้ยพระราชวังถงึ 5 แห่ง และร่มรืน่ไปดว้ย

สวนสวยๆ เป็นทีช่ืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืน 

 

 จากนัน้เทีย่วชมกรุงเบอรล์นิ เมอืงหลวงอนังามสง่าของเยอรมนี หลงัจาก

การรวมประเทศแลว้ เมอืงเบอรล์นิ ถกูปรับเปลีย่นใหเ้ป็นเมอืงทีท่นัสมัย

และมคีวามพรอ้มส าหรับเมอืงหลวงใหม่ เทีย่วชมร่องรอยในประวัตศิาสตร์

แห่งการปกครอง ทีแ่ยกเยอรมนีออกเป็นสองฝ่ังระหวา่งตะวันตกและออก 

น าทา่นชมเชค็พอยทช์ารล์ ี ซ ึง่เป็นเขตพรมแดนการปกครองระหว่าง

อเมรกินัและรัสเซยี จากนัน้ไปชมเบอรล์นิโดม มหาวหิารโปรเตสแตนตท์ี่

ใหญ่ทีส่ดุในเยอรมนี สรา้งในระหวา่งปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตลอ์ติา

เลยีนเรอเนสซองส ์ แลว้พาทา่นไปถา่ยรปูกบัประตบูันเดนบวรก์ ประตู

สญัลกัษณ์ของเมอืง ดา้นบนเป็นรูปปัน้ของเทพแีห่งชยัชนะสทีองเดน่

ตระหง่าน และพลาดไม่ไดก้บัการถา่ยรูปกบัอาคารไรชส์ตทัด ์ อาคารทีใ่ช ้

เป็นรัฐสภาแห่งเยอรมนี สรา้งข ึน้ดว้ย ศลิปะอติาเลยีนเรอเนสซองส ์ ในปี 

1884-1894 อาคารรฐัสภาแห่งนี้ถกูใชม้าตัง้แตค่รัง้สาธารณะรฐัไวมาร ์ จน

หลงัสงครามโลกไดม้กีารสรา้งโดมแกว้ครอบตวัอาคารโดยสถาปนกิชือ่

กอ้งโลกชาวอังกฤษ เซอรน์อรแ์มน-ฟอสเตอร ์ หากมเีวลาใหท้า่นเดนิข ึน้

ชมววิทวิทศันข์องกรุงเบอรล์นิบนโดมแกว้ ทีค่ลาคล า่ไปดว้ยนักทอ่งเทีย่ว

มารอเขา้ควิทกุวัน ผา่นชมจัตรุัสโพสตแ์ดมเมอร ์(Potsdamer Platz) เมอืง

ใหม่ทีถ่กูสรา้งข ึน้ใหม้ขีนาดใหญ่และทนัสมัยแห่งหนึง่ในยุโรป ใชเ้งนิทนุ

กว่า 4 พันลา้นเหรยีญยูโร ภายในประกอบไปดว้ย ตกึทีท่ าการของ Sony, 
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A&T, ABB 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก INTERCONTINENTAL BERLIN HOTEL หรอืเทยีบเทา่

ในระดบัเดยีวกนั 

www.ihg.com 

2277  ธธ..คค. . 6622  ก าแพงเบอรล์นิ ก าแพงเบอรล์นิ --  ชอ้ปป้ิงย่านคดูมั ชอ้ปป้ิงย่านคดูมั --  เดรสเดนเดรสเดน  ศกุร์ศกุร ์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เทีย่วชมกรุงเบอรล์นิ พาคณะเขา้สู ่ อสีต-์ไซด-์แกลลอรี ่ ทีท่ ิง้ร่องรอยของ

ก าแพงเบอรล์นิ ฉากตา่งๆ ทีเ่กดิจากการพลดัพรากของเหตกุารณ์วันที ่ 13 

สงิหาคม 1961 วันเร ิม่การสรา้งก าแพงทีม่คีวามยาวกวา่ 100 ไมล ์ สงู 4 

เมตร ถกูถา่ยทอดเป็นภาพวาดทีเ่กดิจากศลิปินกว่า 118 ทา่น บนซาก

ก าแพงกว่า 1,200 หลา ทีจ่ะบอกเลา่เรือ่งราวตา่งๆแทนค าพูดทีไ่ดร้บัการ

ยกย่องว่า เป็นภาพเขยีนศลิปะทีย่าวทีส่ดุในโลก จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้ ้

อปป้ิงย่าน เดอะควัฟัวชเตนดมั หรอืทีช่าวเมอืงเรยีกกนัตดิปากว่า “คดูมั” 

ถนนชอ้ปป้ิงและย่านธุรกจิอนัดบั 1 ของกรุงเบอรล์นิ 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. เดนิทางสูเ่มืองเดรสเดน สมญานามฟลอเรน้ซแ์ห่งแม่น ้าเอลเบ ้ว่ากันว่า

เป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศเยอรมนี เที่ยวชมเมืองอันงดงามม ี

โบสถเ์ฟราเอ่น (Frauenkirche) ทีเ่กา่แก ่ร่องรอยของการท าลายลา้งสมัย

สงครามโลกทีก่ าลงัไดร้ับการบูรณะอย่างเร่งด่วน บรเิวณนี้คอืฐานรากของ

เมอืงทีว่างไวต้ัง้แตส่มัยกลางศตวรรษที ่11 จนถงึยุคของพระเจา้ออกัสตัส 

ผูแ้ข็งแกร่งทรงโปรดใหส้รา้งเมืองในสไตลแ์บบบาร็อกขึน้ เซมเพอรโ์อเป

ร่า ที่เมืองนี้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทยีมกันทัง้ดา้นสถาปัตยกรรมและ

ดนตร ีพระราชวังสวงิเกอร ์ผลงานชิน้เอกรูปแบบบาร็อกบนฝ่ังแม่น ้าเอลเบ ้

บริเวณลานไดร้ับการตกแต่งอย่างงดงามดว้ยน ้าพุและรูปปั้นมากมาย 

โบสถค์รอยซ ์ทีเ่กา่แกข่องเมอืงกล่าวกันว่า มีช ิน้สว่นเล็กๆของไมก้างเขน

อันศักดิส์ทิธิ์บรรจุเอาไว ้ผ่านชมโบสถ์แห่งราชส านัก (Hofkirche), 

พพิธิภณัฑด์า้นการขนสง่ (Verkehsmuseum) ทีม่กีารร่างภาพบนฝาผนังนี้ 

จนในปี ค.ศ.1906 ไดม้ีการวางแผ่นกระเบื้องเคลอืบจากไมเซ่น จ านวน 

24,000 แผ่น ลงไปบนรูป 

(191 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HILTON DRESDEN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.hilton.com/Dresde

n 

2288  ธธ..คค. . 6622  เดรสเดน เดรสเดน --  นูเรมเบริก์ นูเรมเบริก์ --  โรเธนบวรก์ โรเธนบวรก์ ((เสน้ทางสายโเสน้ทางสายโรแมนตกิรแมนตกิ))  เสาร์เสาร์  

http://www.scandichotels.com/
http://www.pullmanhotels.com/
http://www.pullmanhotels.com/
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07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองนูเรมเบริ์ก อดตีเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของ

จักรวรรดโิรมันอันศกัดิส์ทิธิแ์ห่งชาตเิยอรมัน ชมววิทวิทศันข์องตวัเมอืง ทีม่ี

ปราสาทจักรพรรดิอ์ันโดดเดน่ (Kaiserburg) 

(312 ก.ม.) 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Chinese 

13.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงโรเธนบวรก์แห่งเทาเบอร ์ (Rothenburg obder Tauber) 

ไดก้ลายเป็นสว่นหนึง่ในประวตัศิาสตรข์องเสน้ทางสายโรแมนตกิของ

เยอรมนี เขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ ซึง่เป็นศนูยก์ลางเมอืงทางประวัตศิาสตรแ์ละ

แนวก าแพงป้องกนัเมอืงดัง้เดมิ บ่งบอกถงึความรุ่งเรอืงของเมอืงทีท่ า

การคา้ไวน,์ โค, กระบอืและขนสตัว ์ทีม่มีาตัง้แต ่ค.ศ.1274 จัตรุัสใจกลาง

เมอืง เป็นทีต่ัง้ของอาคารเทศบาลเมอืงและโบสถเ์ซนตจ์าคอบ อสิระให ้

ทา่นมเีวลาไดเ้ก็บภาพประทบัใจ ยอ้นความทรงจ าในยุคอัศวนิหรอืขุนนาง

เรอืงอ านาจในยุคกลาง หรอืเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ทีผ่ลติในเมอืงนี้ 

(104 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL ALTES BRAUHAUS หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www.altesbrauhaus.co

m 

2299  ธธ..คค. . 6622  โรเธนบวรก์โรเธนบวรก์  ––  เสน้ทางสายโรแมนตกิเสน้ทางสายโรแมนตกิ  --  ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ   --  ปราสาทปราสาท

นอยชวานสไตน์นอยชวานสไตน์  --  ฟสุเซน่ฟสุเซน่  

อาทติย์อาทติย ์ 

07.30 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.30 น. รถโคช้น าท่านชมถนนสายโรแมนตกิ (Romanticstrasse) ทีม่ีความยาว

กว่า 340 กโิลเมตร จากเมืองเวอร์ซบูรก์จนถงึเมืองฟุสเซ่น เสน้ทาง

ทอ่งเทีย่วอันดบั 1 ทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าสวยงามทีส่ดุในยุโรป 

(247 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. น าทา่นเขา้ชมปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ (linderhof)  ซ ึง่เป็นทีพ่ักผ่อนยามออ

กล่าสตัว์ของพระเจา้ลุดวกิที่ 2 มีตน้แบบมาจากมาพระราชวังแวรซ์ายส ์

ภายในตกแต่งดว้ยศลิปะแบบรอคโคโค ซึง่ภายในพระราชวังสะทอ้นถงึ

จนิตนาการของกษัตรยิ์นักฝันและเทคนิคล ้ายุคในสมัยนั้น เช่น บัลลังก์

เปลอืกหอย เครื่องป่ันไฟในถ ้าเพื่อจุดประกายใตน้ ้า หรือเรือพายไวท้รง

น่ังเล่นในทะเลสาบภายในถ ้า หลังจากนั้นเดนิทางสู่ หมู่บา้นชวานสเกา  

อันเป็นทีต่ัง้ของ ปราสาทแห่งเทพนยิาย ปราสาทสวยทีแ่มแ้ต่ราชาการต์ูน

วอลทด์สินีย์ยังหลงใหล ชมบรรยากาศของหมู่บา้นที่รายลอ้มรอบดว้ย

ทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวยที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และ

ปราสาทโฮเฮนชวานสเกาเป็นฉากหลัง (เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ ทาง

(3.5 ก.ม.) 

 

 

 

http://www.altesbrauhaus.com/
http://www.altesbrauhaus.com/
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ปราสาทนอยชวานสไตน ์ไม่เปิดรับการจองแบบกรุ๊ป ซึง่นักท่องเทีย่วตอ้ง

เขา้ควิซือ้ตัว๋แบบเดีย่ว ลกัษณะ First Come First Served) 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL LUITPOLDPARK FUSSEN หรอืเทยีบเทา่ใน

ระดบัเดยีวกนั 

www.luitpoldpark-

hotel.de 

  

3300  ธธ..คค. . 6622  ฟสุเซน่ ฟสุเซน่ --  การม์ชิพารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ การม์ชิพารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ --  ยอดเยอดเขาซกุสปิตเซ ่ขาซกุสปิตเซ ่((เยอรมันแอลป์เยอรมันแอลป์))  

--  เบริช์เทสการเ์ดน้เบริช์เทสการเ์ดน้  --  บาดไรเคน่ฮาลบาดไรเคน่ฮาล  

จันทร์จันทร ์ 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. เดนิทางสูโ่อเบอรามาเกา เมืองเล็กๆทีแ่สนจะน่ารัก อาคารบา้นเรือนลว้น

ประดับไปดว้ยภาพเขียนสเีกี่ยวกับครสิตศ์าสนา รา้นรวงลว้นแต่จ าหน่าย

ของทีร่ะลกึส าหรับ      ศาสนกิชน เหตเุพราะเคยไดร้ับภยัพบิัตจิากโรครา้ย 

แลว้เขา้สูเ่มืองการม์ชิพารเ์ท่น เคยีรเ์ช่น เพื่อข ึน้สูย่อดเขาซุกสปิตเซ่ ซ ึง่

เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทะเลสาบที่

อยู่เบื้องล่าง เก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน

เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน ้ าทะเล ที่ท าใหเ้ก ิดก ิจกรรมการ

ท่องเที่ยวไดท้ัง้ปีคือ สกีในฤดูหนาวและเดนิเขาในฤดูรอ้น เมื่อมองจาก

ยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์งดงามกวา้งไกลไปถึง 4 ประเทศดว้ยกันคือ 

เยอรมนี ออสเตรยี อติาลแีละสวสิเซอรแ์ลนด ์โดยมียอดเขาที่อยู่เคยีงกัน

อกี 3 ยอดคอื แอลป์สปิตซ ์(Alpspitz), ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์

(Wank) ซึง่ลว้นแตเ่ป็นสวรรคข์องนักเดนิทางและนักสกทีัง้ส ิน้  

(62 ก.ม.) 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภตัตาคาร SUMMIT บนยอดเขา Local 

13.00 น. เดนิทางสู่เมืองเบริ์ชเทสการ์เดน้ เจา้ของเสน้ทางดอิัลไพน์โรด้ 1 ใน 6 

เสน้ทางแสนสวย และยังเป็นเสน้ทางเก่าแก่ที่สุดทีนั่กท่องเที่ยวนิยมใช ้

เลาะเลยีบเทอืกเขาแอลป์ เมอืงนี้ถูกก่อตัง้ข ึน้ใหเ้ป็นศูนยก์ลางทางการคา้ 

และการส ารวจหาเกลอืและสนิแร่บรเิวณเมอืงเกา่เต็มไปดว้ยศลิปะการสรา้ง

อาคารในรูปแบบบาวาเรยีตอนบน ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตกแตง่ดว้ยลาย

ปูนสไตลส์ตดัโก ้และในอดตีเคยเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพนาซี

ทางตอนใต ้ออกเดนิทางสูเ่มืองบาดไรเค่นฮาล                     (Bad 

Reichenhall) เป็นเมืองแห่งบ่อเกลอื บ่อน ้าพุรอ้น สปา และเป็นสถานที่

รักษาบ าบัดสขุภาพ และแหลง่ทอ่งเทีย่วพักผ่อนของชาวยุโรป 

(193 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก AMBER HOTEL BAD REICHENHALL หรอืเทยีบเทา่ www.amber-hotels.de  

http://www.luitpoldpark-hotel.de/
http://www.luitpoldpark-hotel.de/
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ในระดบัเดยีวกนั 

3311  ธธ..คค. . 6622  บาวาเรยีบาวาเรยี  --  ทะเลสาบโคนกิ ทะเลสาบโคนกิ --  มวินคิมวินคิ  อังคารอังคาร  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

08.00 น. น าท่านสูท่ะเลสาบโคนกิ หรือ ทะเลสาบกษัตรยิ ์Konigsee ทีม่ีน ้าใสราว

กบั มรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็นดนิแดนแห่งฟยอรด์ทีง่ดงามทีส่ดุในประเทศ

เยอรมนีในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งก าเนิดจากการละลายของธาร

น ้าแข็งบนยอดเขา กอ่ใหเ้กดิทะเลสาบทีง่ดงาม และความมหัศจรรยข์องฟ

ยอรด์ทีม่อียู่เพยีงไม่กีแ่ห่งในโลก  

ฟยอรด์แห่งนี้มคีวามยาวกว่า 8 กโิลเมตร น าท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่

ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใหบ้รกิารนักทอ่งเทีย่วมาตัง้แตปีค.ศ. 1909 เพื่อไม่ใหเ้กดิ

มลภาวะ เรอืจะน าท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอรด์จนถงึโบสถบ์าโธ

โลมวิอันเป็นเสน่หข์องดนิแดนแห่งฟยอรด์นี้ 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 

13.00 น. เดนิทางสูน่ครมวินคิ พาทา่นเทีย่วชมเมอืงเกา่ จัตรุัสมาเรยีนใจกลางเมอืง

เกา่ นักทอ่งเทีย่วพลาดไม่ไดท้ีจ่ะชมตุก๊ตาเตน้ร า         ทีป่ระดบัอยู่บน

อาคารเทศบาลเมอืงเกา่ เวลา 11.00 น. และ 17.00 น. ของทกุวัน ไดร้ับ

ความสนใจจากนักทอ่งเทีย่วทีม่าเยอืน 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เลศิรสกบัขาหมูเยอรมันตน้ต ารับแท ้ Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HILTON MUNICH PARK หรอืเทยีบเทา่ในระดบั

เดยีวกนั 

www3.hilton.com   

11  มม..คค. . 6633  มวินิมวินิคค  --  เดนิทางกลบักรุงเทพฯเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  พุธพุธ  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. แลว้ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงมวินคิ สนามบนิทีท่นัสมัยทีส่ดุในประเทศ

เยอรมนี  

 

14.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่ TG 925  

22  มม..คค. . 6633 เดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ พฤหัสบด ี

06.05 น. น าทา่นเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่วซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากการจัด

โปรแกรม 

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

เทา่นัน้) 
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TToouurr  FFaarree  

AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  

WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  

NNoo  BBeedd  

DDBBLL  

SSGGLL  

SSGGLL  

SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  

AADDLL  //  CCHHDD  

24 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 101044,,000000..--  9944,,000000..--  8844,,000000..--  1188,,000000..--  1144,,000000..--  
--2288,,000000..--  

--2211,,000000..--  

คา่ทวัรร์วม คา่ทวัรร์วม ::  

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่1 กรกฎาคม 2562 

 คา่รถโคช้มาตรฐานยุโรป ทอ่งเทีย่วตามโปรแกรมทีร่ะบุ 

 คา่เขา้ชมปราสาทโลเวนเบริก์ /  คา่เขา้พระราชวังซองซซูสี ์ / ยอดเขาซกุสปิตเซ ่ / คา่เขา้ชม

ปราสาทลนิเดอรฮ์อฟ   

 โรงแรมทีพ่ักตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น) โดยพักเป็นหอ้ง

แบบ Twin / Double ในกรณีทีท่า่นจองหอ้งพักแบบ 3 เตยีง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตยีง

เสรมิแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปสว่นใหญ่จะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศ และอาจมกีารเปลีย่นยา้ย

เมอืงพัก หากวันดงักลา่วมกีารจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 

เทา่ตวั 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ ใน

กรณีททีา่นมขีอ้จ ากดัในการรับประทานอาหารบางชนดิ กรุณาสอบถามรายละเอยีดลว่งหนา้เพือ่ความ

เหมาะสม 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถโคช้ ในยุโรปก าหนดมาตรฐานไวท้ี ่2 € / ทา่น / วัน 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เยอรมนั (เชงเกน้) 

 คา่ประกนัการเดนิทางของ  MSIG เอ็ม เอส ไอ จ ีประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครอง

การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะ/สายตาหรอืทพุพลภาพถาวรส ิน้เชงิ จากอุบัตเิหต ุส าหรับผูเ้อาประกันภัยอายุ 

16-75 ปี จ านวนเงนิเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถงึค่า

รักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถงึประเทศไทย 1,500,000 บาท ทัง้นี้ครอบคลุมถงึประกัน

สขุภาพทีไ่ม่ไดเ้กดิจากโรคประจ าตวั 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูล

ของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม  

คา่ทวัรไ์ม่รวม คา่ทวัรไ์ม่รวม ::  

  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ ยกเวน้จะตก

ลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้่าย
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เพิม่ 

การจองทวัร ์การจองทวัร ์((HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

 กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันับจากวันที่

จอง ซึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 

30 วันกอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิ

การเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัร ์ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัร ์((CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  

เนื่องจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี้เนื่องจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี้  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคบัใหห้ัวหนา้ทวัรต์อ้งท าการ

นอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่ว

ได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์การยกเลกิการจองทวัร ์((CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไม่นอ้ยกว่าสามสบิวัน ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว                 

          หักคา่ใชจ้่าย 1,000 บาท/ทา่น ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไม่นอ้ยกว่าสบิหา้วัน ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกว่าสบิหา้วัน ก่อนวันที่

น าเทีย่ว  

          ไม่ตอ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ใหน้ ามา

หักจากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกว่าเงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เทีย่วจะเรยีกจาก 
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    นักทอ่งเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิรุกจิน าเทีย่วและ

มัคคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

ตัว๋เครือ่งบนิ ตัว๋เครือ่งบนิ ((AAiirr  TTiicckkeett))  

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลบั 

ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทาง

บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ และหากทา่นไม่แน่ใจในวันเดนิทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยันในกรณีที่

ตัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ การสะสมไมลข์องสายการบนิ ((MMiilleeaaggee  CCllaaiimm))  

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้

50%, ออสเตรยีนแอรไ์ลน ์ 100%, สว่นสายการบนิ ฟินแอร,์ ลฟุฮันซา่, สแกนดเินเวยีนแอรไ์ลน,์ 

สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์  ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนินัน้ ๆ ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไข

บางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกัคา่ธรรมเนียมประกันภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ นภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ ((IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที ่ 1 กรกฎาคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสาย

การบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ 

ณ วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั โรงแรมและหอ้งพกั ((HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  

  หอ้งพักแบบ Twin คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงเดีย่วขนาดเล็ก 3.5 ฟตุ 2 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพักแบบ Double คอืหอ้งพกัทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / ส าหรับพัก 2 

ทา่น 

 หอ้งพักแบบ Triple Room คอืหอ้งพักทีเ่ตยีงขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง+3.5 ฟตุ 1 เตยีง / หรอืเตยีง 3.5 

ฟตุ 3 เตยีง / ส าหรับผูพ้กั 3 ทา่น (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัการวางผังมาตราฐานในแตล่ะโรงแรมทีแ่ตกตา่งกนั

ในแตล่ะประเทศ)  

 หอ้งพักแบบ Single คอืหอ้งพักทีม่เีตยีงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟตุ 1 เตยีงในหนึง่หอ้ง / ส าหรบัพัก 1 

ทา่น 

 หอ้งพักแบบ Double Single Used คอืหอ้งพกัทีม่เีตยีงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟตุ 1 เตยีง / 
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ส าหรับพัก 1 ทา่น 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ข ึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของ

แตล่ะโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรัด และไม่มอี่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่ว่า ทา่นสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม สถานทีเ่ขา้ชม ((RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  

  การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทีส่ถานที่

เขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยใน

วันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามที่

ระบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ แต่

หากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชม

สถานทีด่งักลา่วได ้ ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee 

ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระ

เงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ ((PPoorrtteerr))  

  คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้2 ยูโร / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให ้

ต า่กว่ามาตรฐานได ้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระ
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ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร ซึง่ความรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามกรมธรรมแ์บบ TRAVELLER OASIS PLAN  ของ บ. 

Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. 

การสบูบุหรี ่การสบูบุหรี ่((SSmmookkiinngg  AArreeaa))  

 ในประเทศตา่ง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี่ บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่า่ง ๆ จะมี

ขอ้ก าหนดทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่ และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรับผูส้บูบุหรี ่ ทัง้นี้เนือ่งจากสขุภาพ

ของคนสว่นรวม 

การเดนิทางเป็นครอบครวั การเดนิทางเป็นครอบครวั ((FFaammiillyy))  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับการดแูลเป็น

พเิศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิ

กว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่ประเทศเยอรมัน  ใชเ้วลายืน่ประมาณ เอกสารในการยืน่ขอวซีา่ประเทศเยอรมัน  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 10 10 วันท าการวันท าการ  

((ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมันเพือ่ท าการในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ขอความกรุณาทกุทา่นแสดงตนทีส่ถานทตูเยอรมันเพือ่ท าการสแกนลายนวิมอืดว้ยตนเองสแกนลายนวิมอืดว้ยตนเอง))  

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไม่ว่าจะเคยมวีซีา่

ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่  

 รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ พืน้หลงัเป็นสขีาว (ไม่ใชรู่ปขาวด าและหา้มสแกน) มอีายไุม่เกนิ 6 เดอืน และ

เหมอืนกนัทัง้ 2 รูป / **กรุณาตดิตอ่พนักงานขายเพือ่ขอตวัอย่างรูปถา่ย** 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น / ส าเนาบัตรประชาชน หรอืบัตรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ / ส าเนาทะเบยีนสมรส, 

หย่า /ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปีบรบิูรณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท (ภาษาอังกฤษ) / สงักดัทีท่า่นท างานอยู่ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบุ

ต าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไป

ทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 

6  เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์  

 หนังสอืรับรองจากทางธนาคารและส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝาก ยอ้นหลงั 6 เดอืน ตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจบุัน ควร

เลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครัวหากใช ้

บัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองจากทางธนาคารว่าเป็น sponsor พรอ้มระบุชือ่ของผูท้ี่

ออกคา่ใชจ้่ายให ้***สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน*** 
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 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด นอกเหนือจากเอกสารขอ้ 

1 – 6 แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมา

ท างานของทา่น โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ตวัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี เดนิทางไปกบั บดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยที ่

บดิา, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ ณ ทีว่่าการ

อ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่าง

ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะ

ถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัด

หมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา 

และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซีา่

ของทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่่านการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากกาหลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงรจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง  

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ  
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ื่นในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวี่าเหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไม่ยกเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวีซ่าก่อนการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความว่าลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยื่นวีซ่าเดีย่วเพื่อจะไดท้ราบผลวีซ่าอย่าง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลูกคา้ไม่ปฏบิัตติาม

และวซีา่ไม่ผ่าน บรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยื่นวีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วีซ่าใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไม่ผ่านบรษัิทฯจะถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง และจะไม่มีการชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไม่มกีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้่ายทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวีซ่า) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบ่งสมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี

ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรือ

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรียกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซื้อประกัน

สขุภาพระหว่างเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมิไดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชื่อบรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท
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ไดร้ับจรงิตามหลกัฐานทางบัญชเีทา่นัน้ 

 

บรษัิทฯถอืว่า ลกูคา้ไดอ้่านและยอมรับเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมัดจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


